
(Junior) Projectmanager

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Functieomschrijving
Nieuwenhuijse Arends begeleidt complexe utilitaire bouwprojecten vanaf locatiestudie tot 
en met oplevering. Daarnaast adviseren wij onze klanten op het gebied van brandveiligheid.

Nieuwenhuijse Arends heeft de ambitie om verder te groeien. Om deze groei te continueren zijn wij 
op zoek naar een (junior) projectmanager. Binnen deze functie wordt een beroep gedaan op je 
zelfstandigheid en kennis op het gebied van bouwprocessen en risicobeheersing. Omdat ieder gebouw 
uniek is in het gebruik, haar organisatie, het proces en de gevraagde technische oplossingen lever je 
maatwerk. Je stuurt het engineerings- en uitvoeringsteam aan, draagt zorg voor de marktbenadering en 
bent verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, costcontrol en planning.

Als (junior) projectmanager dien je interesse te hebben in het begeleiden van aanbestedingsprocessen, 
engineeringstrajecten en uitvoeringstrajecten (bouwkundig of installatietechnisch). Tevens dien je bereid te 
zijn om je inhoudelijk te verdiepen in brandveiligheid en de aansturing van de hierbij horende projecten.

In de praktijk ben je verantwoordelijk voor:
• Het opstellen van locatiestudies en investeringsramingen;
• Aanbestedingen;
• Projectadministratie;
• Kostenbeheersing/costcontrol;
• Planning;
• Project overleggen (aansturen/voorzitten van ontwerp- en bouwteams);
• Klantcontact (eerste aanspreekpunt).

Je werkgebied omvat voornamelijk Oost-Nederland waarbij wij klanten bedienen in de volgende segmenten:
• Overheden;
• Zorginstellingen;
• Bedrijven/industrie.



Competenties
Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

Persoonlijke effectiviteit
• Eigen sterkten en zwakten kennen en kunnen hanteren
• Probleemoplossend en besluitvaardig
• Zorgvuldigheid en geordend
• Analytisch denken en handelen
• Flexibel kunnen werken
• Onafhankelijk denken
• Assertief (duidelijke grenzen stellen en deze helder en resoluut communiceren)
• Stressbestendigheid
• Plannen en organiseren

Samenwerken
• Vakoverstijgend kunnen denken
• Effectief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
• Teamspeler
• Proactief optreden en initiatief nemen

Externe oriëntatie
• Omgevingssensitiviteit
• Omgaan met politieke krachtenveld
• Helikopterview
• Externe klantgerichtheid
• Integer en transparant

Functie-eisen (vaardigheden)
Je beschikt over:
•  Minimaal een HBO-opleiding, bij voorkeur Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde 

of Integrale Veiligheidskunde;
• Werkervaring bij een uitvoerend/adviserend bouw- of installatiebedrijf (gewenst, niet noodzakelijk);
• Affiniteit met brandveiligheidsvraagstukken, risico-inventarisaties en -analyses;
• Een integere en eerlijke persoonlijkheid;
• Een methodische en leergierige houding.

Wat wij bieden
Wij bieden je een afwisselende baan, binnen een jong dynamisch team en informele organisatie 
die volop in beweging is. Je krijgt bij ons een marktconform salaris. Daarnaast krijg je bij ons de 
mogelijkheid om je te ontwikkelingen, is er aandacht voor individuele (loopbaan) wensen en zijn er 
opleidingsmogelijkheden.

Je reactie
Voor nadere inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dhr. J. Nieuwenhuijse, tel. 053 431 30 00. 
Je interesse in deze functie kun je kenbaar maken door je CV en motivatie te sturen naar contact@nabr.nl.
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